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تشریحبشرحقوقشوراينشستدرراران در ایبشرحقوقوضعیت وخیمالهیجیعبدالکریم
کندمی
ویژهگزارشگر(شهیداحمدآقايگزارشارایهازپس) 1390اسفند22(2012مارس12دوشنبهروز

رییسنایبالهیجی،عبدالکریمدکترژنو،درمللسازمانبشرحقوقشورايبه) ایرانبارهدربشرحقوق
ترتازهموارد،»ایراندربشرحقوقازدفاعجامعه«رییسو»بشرقوقحهايجامعهالمللیبینفدراسیون«

و ودادهرخایراندرگذشتهماهیکظرفدرشهیداحمدآقايگزارشتنظیمازپسکهرابشرحقوقنقض
تشریحبشرحقوقشورايدرکنندهشرکتنمایندگانبرايسخنانیدرراوضعیت وخیم حقوق بشر در ایران 

احمدماموریتقریب به یقیناحتمالبهسازمان ملل بشرحقوقشورايگویدمیالهیجیآقاي.کردخواهد
.کردخواهدتمدیدراشهید

در باره الهیجیآقايبامشروحیگفتگويولهدویچهرادیوبشرحقوقشورايدوشنبهروزجلسهآستانهدر
آنکاملمتنکهاستدادهامجانشهیداحمدآقايگزارشوضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به مناسبت

. به پیوست است

جمهوريدولتمردانگستردهحملهبارهدررا الهیجیآقايبافرانسهالمللیبیندر پی آن، گفتگوي رادیو
علیهزندانسنگینهايحکممناسبتایران بهدرآزاديراهمبارزاندیگروبشرحقوقمدافعانبهاسالمی

.می توانید بشنویدمحمدي،نرگسوسلطانیعبدالفتاح
دفاع از حقوق بشر در ایرانجامعه

)عضو فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر(

بشر استترین دلیل نقض حقوقراه ندادن احمد شهید، مهم: الهیجی



اثروقانونیوحقوقیارزشهرگونهفاقدراشهیداحمدگزارشدومینایران،مجلسبشرحقوقسخنگوي
اینانکارجزايچارهایرانگویدمیالهیجیدکتر. زد"دشمن"بهایراناخیرانتخاباتکهدانست"ايسیلی"

.نداردگزارش

تهیهحالیدرگزارشاین. شدمنتشرایراندربشرحقوقوضعیتمورددرشهیداحمدگزارشدومین! الهیجیدکترآقاي: ولهدویچه
درآنانهايخانوادهیاوسیاسیزندانیانازکدامهیچبانتوانستهاوونشدهدادهشهیداحمدبهایرانبهورودياجازهکنونتاکهشده

کنید؟میارزیابیطورچهرااشاهمیتشده،نگاشتهدورادورگزارشاینکهاینبهتوجهبا. کنددیدارایرانداخل
یگفت و گو با عبدالکریم الهیج: بشنوید

http://www.dw.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,15795494_type_audio_struct_219
1_contentId_15796483,00.html

کهاینبراي. دهدمیشهیداحمدآقايکهستکاملیگزارشنخستیناینکهباشیدداشتهتوجه: الهیجیعبدالکریمدکتر
مأموریتششروعازماهدوازبیشکهاینبهتوجهباکهبودگفتهبود،عمومیمجمعبهخطابکهگزارششاولیندر

نتوانداوشهید،احمدبرايویزاصدورعدمباکهکردمیرتصواسالمیجمهوري.  ستاموقتیگزارشاینبنابراینگذرد،نمی
اشتباهخودشانهايتحلیلدرهاآنکهدهدمینشانگزارشایناماکند،تهیهایراندربشرحقوقوضعیتازگزارشی

کههمبشرحقوقمدافعانماحتیکهاستوخیمقدريبهایراندربشرحقوقوضعیتکهایننخست: دلیلچندبهکردند،
وضعیتازنسبیگزارشیدادنکهایمکردهثابتگذشتههايسالطیهستیم،ازایرانخارجدراقامتازناگزیرمتأسفانه

نیستسختیبسیارکارالمللیبینمجامعبهایراندربشرحقوق .

ازغیربهجرمیکهدي،محمنرگسبرايسالهششمحکومیتوسلطانیعبدالفتاحبرايساله18محکومیتحکمصدور
بهوشکلچهبهایراندربشرحقوقوضعیتکهگذاردنمیباقیسئوالیجايدیگرندارند،ایراندربشرحقوقبرايمبارزه

. انددادهشهیداحمدبهبشرحقوقوضعیتازجامعیهايگزارشمدتاینطیبشرحقوقهايسازمان. هستايگونهچه
بشرحقوقنقضشاهدانازبسیاريبابلژیکآلمان،پاریس،ژنو،درمختلفکشورهايوهرهاشدرخودششهیداحمد

اونهبنابراین. استکردهوگوگفتبشرحقوقنقضعینیشاهدانازتن80باگویدمیخودشگزارشایندروکردهصحبت
گزارشتوانستهمیکهحدآنتاولی. ستملیکاگزارششهیداحمدآقايگزارشکهداریمادعاییچنینمانهوستمدعی
استدادهمللسازمانبشرحقوقشورايبهجامعیبسیار .

داخلیوضعیتها،زنداندرتجاوزمسئلهمورددرمثالًولی. شودمیمنتشرجاهمهکهستبدیهیدیگرمواردبرخیواحکامصدورخبر
بهتوجهبا. کندجمعمستنداتموردشاندروبرودنتوانستهخودششهیداحمدآقايکهستچیزهاییهااینپنهانی،هاياعدامها،زندان

شود؟برآوردمستدلالمللیبینجامعهبرايتواندمیگزارشاینقدرچهمسئلهاین
برستمتکیماهايگزارش. ایمدادهماکههاییگزارشبرستمتکیشهیداحمدآقايگزارشپنهانیهاياعداممورددر- 

80باگویدمیشهیداحمدآقايتجاوز،وشکنجهباارتباطدر. بودندمشهدزنداندرموقعآنکهزندانیانیازبعضیشهادت
برمستندهاآناظهاراتکهاستمسلمبنابراین. کردهوگوگفتبودندایراندرانتخاباتوقایعازپسکهکسانیازتن

اندنکردهجعلراچیزيهاآن. استشانمشاهدات .

هرکسیبازدهد،بازتابرابشرحقوقنقضشاهدانازبرخیشهادتوبرودایرانبههمشهیداحمداگربراینعالوه
شهادتارزیابیکلیطوربهوبشرحقوقنقضشاهدانشهادتارزیابیبگویمخواهممی. استگفتهدروغاوبگویدتواندمی
بشرحقوقشورايکهاینبهتوجهبابنابراین،. کنندمیرسیدگیهاشهادتاینبهکهمراجعیآنیااستقاضیصالحیتدر

صحبتگزارشاینيدربارهبشرحقوقشورايدرآیندهدوشنبهروزدرشهیداحمدآقاياستقراروکردهآغازراکارش
گرفتخواهدتصمیمیچهاستگزارشاینبهرسیدگیمرجعکهبشرحقوقشورايکهگفتشودمیاالنازکند، .

مقاماتاگرنبود،اشکفشبهریگیاسالمیجمهورياگر. کنممیعرضدادگستريوکیلعنوانبهمنهمراموضوعیکولی
برايویزاصدورازچرانیست،مداركواسنادبرمتکیشهیداحمدآقايگزارشکههستندوبودهمدعیاسالمیجمهوري

حقوقنقضمواردنزدیکازتابرودایرانبهشهیداحمدکهگذارندنمیواندنگذاشتهچرااند؟کردهخودداريهیدشاحمد
اودیدارهايبرود،ایرانبهاگرشهیداحمددهد؟گوشهماسالمیجمهوريمقاماتادعاهايبهوکندرسیدگیرابشر



خواهندراکافیاطالعاتاوبهبنابراینوکنندمیدعوترااوکهتندهساسالمیجمهوريمقاماتاول. بودنخواهدیکطرفه
یکهیچگذشتهسالششطیدلیلهمینبه. هستندبشرحقوقمدافعانوبشرحقوقنقضقربانیانقضیهدیگرطرف. داد

کلیطوربهبشرحقوقارشگرانگزرويبرراایراندرهايوقتیبنابراین. بروندایرانبهاندنتوانستهموضوعیگزارشگراناز
هستسطحیچهدرایراندربشرحقوقوضعیتکهدهدمینشاناینبندند،می .

وحقوقیازرشکمترینازگزارشاینکهاستگفتهمجلسبشرحقوقکمیتهسخنگويداشته،ایرانکهايرسمیواکنشاولیندر
آقايقضاییمصونیتبهشهیداحمدآقايگزارشایندرمشخصطوربهمثالًکهبینیممیماهمعملینظراز. نیستبرخوردارهمقانونی
. اندنشاندهاجتماعیتأمینسازمانریاستصندلیبررامرتضويآقايکهبینیممیمادیگرطرفازولیکردهاعتراضمرتضويقاضی
است؟درست. نیستمهمایرانبرايگزارشایناصالًانگارکهاینیعنی

سخنگويالریجانیمحمدجواد. داردبشرحقوقمسئولیکارگانیهراسالمیجمهوريدرکهاستجالبخیلیایناوال- 
وقتیخب،. نیستشکنجهسنگسارکهگفتبشرحقوقشورايدرمنحضوردراو. استوقیحیواقعاًشخصقضاییهقوه
بشرحقوقمدافعاندیگرومنبرايراپاسخیدیگربگیرد،ارقرقضاییقوهسخنگويرسمیمقامدرآزرمیبیآدم
حاالوبودکردهعنوانرامسائلیچهدیدیدهماوکهداردهمقضاییهقوهرئیسعنوانبهاوبرادرراوضعهمین. گذاردنمی

گویدمیراهاییموضوعمقننهقوهبشرحقوقمسئول .

اولیناعدامباارتباطدرایرانوشوندمیاعدامنفردوروزيمتوسططوربهایراندرداخلیهايروزنامههايگزارشبراساس
بهیااتهامبهرادادگستريوکیلیککهنیستصورتاینبهوضعهمچیندربگویمتوانممیحتیاست،دنیادرکشور

شهیداحمدگزارشگویندمیهاآنکهتاسمسلمبنابراین. کنندمحکومزندانسال18بهسیاسیزندانیانازدفاعجرم
نگارروزنامه42وزادهسیفسلطانی،عبدالفتاحفردایشبایددارد،اعتباربگوینداگرکهاینبراي. ندارداعتباريوارزش
وهدایتبهارهستوده،نسرینمنهمکار. هستیمزنحقوقجهانیروزدرما. کنندآزادهستندزندانیاالنکهراشماهمکار

بخواهنداگر. هستندایرانهايزنداندرجنایتکارانمثلبرابرحقوقدرخواستوزنحقوقازدفاعجرمبهدیگرزنهاده
هايواقعیتچنینیکمقابلدربنابراینکنند؟توجیهطوريچهراشاناعمالاینبپذیرند،راشهیداحمدآقايگزارش

کنندردراشهیداحمدرشگزابایدکهاستمسلمخبسنگینی .

استقراربعديهايگزارشیااستگزارشآخرینگزارشاینآیابود؟خواهدچهعمومیمجمعدریابشرحقوقشورايدربعديقدم
شود؟منتشر

شگزارشيدربارهبشرحقوقشورايدرشهیداحمدآقايکهاستقرار) اسفند22مارس،12(دوشنبهگفتمکهطورهمان- 
راخودمانتوضیحاتهمماوبشرحقوقالمللیبینهايسازمانیعنیهستیم،آنجاهمبشرحقوقمدافعانما. کندصحبت
احمدآقايمأموریتبشرحقوقشورايیقینبهقریباحتمالبهواستبشرحقوقشورايباتصمیماتخاذبعدودادخواهیم
نیستکاملوجامعگزارشاینبرود،ایرانبهنتوانستهشهیداحمدهکاینلحاظبه. کردخواهدتجدیدراشهید .

حقوقنقضابعادومسائلتمامبههمما. گذردمیچهاسالمیجمهوريهايزنداندرکهدانیمنمیهمماشهید،احمدفقطنه
. گذردمیچههاشهرستاندردانیمنمیما. استتهراناوینزندانبهاست،تهرانبهمثالًماتوجهبیشتر. نداریمآگاهیبشر

دانیمنمیواقعاًماقومیهاياقلیتوضعیتباارتباطدر. استایرانيهمهمنظورایران،دربشرحقوقنقضگویندمیوقتی
برايبشرحقوقشورايکهاستمسلمبنابراین. گذردمیچهاستاسالمیجمهوريفشارنقطهکهبلوچستانوکردستاندر

یقینبهقریباحتمالبهبدهد،تريکاملگزارشوکردهتعیینراایراندربشرحقوقنقضابعادبتواندویژهگزارشگرکهاین
بهکاملتريگزارشمأموریتشجدیديدورهدربتواندشهیداحمدآقايوکندتجدیدراشهیداحمدآقايمأموریتباید

کندتسلیمآیندهبردسامماهدرمللسازمانعمومیمجمع .

شجاعیمیترا: گرمصاحبه
طالعیجواد: تحریریه

http://www.dw.de/dw/article/0,,15796483,00.html #

***************



عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدي، گفتگویی با دکتر عبدالکریم نیز به مناسبت حکم هاي سنگین زندان علیهرادیو بین المللی فرانسه
. الهیجی در باره حمله گسترده دولتمردان جمهوري اسالمی به مدافعان حقوق بشر و دیگر مبارزان راه آزادي در ایران انجام داده است

.اده استآقاي الهیجی در این گفتگو دالیل این سرکوب و اختناق گسترده را مورد بررسی قرار د
خالصه گزارش رادیو بین المللی فرانسه در باره بیانیه هاي برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که خواستار لغو احکام نرگس 

محمدي و عبدالفتاح سلطانی شده است در زیر آمده است
گفتگو را در اینجا یا از فایل صوتی پیوست بشنوید

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201203/Perspective_2_Lahiji
_07_03_2012.mp3

سازمان جهانی «و »فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشري«که برنامه مشترك »از مدافعان حقوق بشربرنامه نظارت بر حمایت «
است، با انتشار بیانیه اي آزار و اذیت قضائی علیه اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر و تمامی مدافعان حقوق بشر محکوم »مبارزه با شکنجه

.کرد
حمایت از مدافعان حقوق بشر از مقامات جمهوري اسالمی به تاکید خواسته است تا فوري و بدون قید و در این بیانیه، برنامه نظارت بر 

شرط به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر و از جمله نرگس محمدي، سخنگو و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پایان دهند و تمام 
.می برند آزاد نمایندمدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر

اسفند به وي ابالغ شد به شش سال زندان محکوم 14نرگس محمدي، سخنگو و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در حکمی که روز 
.گردید

عید در شهر سال زندان در تب18چند روز پیش از آن عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستري و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، به 
.دورافتاده برازجان محکوم شد

چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر مورد آزار قضائی و نیز رفتار 1388پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوري خرداد 
.تبعیض آمیز در طول بازداشت قرار گرفتند

چند تن دیگر از اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر با فشار کیفري محمدعلی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالرضا تاجیک، نسرین ستوده و
.شدید روبرو شده اند

اعالمیه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان جمهوري اسالمی خواسته تا 
».شر را که ایران تصویب کرده، رعایت کننداعالمیه جهانی حقوق بشر و معاهده هاي بین المللی حقوق ب

----------------------------------------------

lddhi(at)fidh.net:ي دفاع از حقوق بشر در ایرانجامعه

Twitter: http://twitter.com/humanrightsiran

یرانِ فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر صفحه ا
http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

Iran Page of FIDH:
http://www.fidh.org/-Iran,228-


